
V.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

109

Procedury monitorowania stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy wynikające z tych systemów pozwalają 
na wcześniejsze identyfikowanie niezgodności oraz 
podejmowanie działań korygujących i zapobiegaw-
czych. Ponadto zakłady te poddawane są częstym 
kontrolom Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji 
Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Pracy. 
Zaznaczyć należy, że w przypadku powstawania no-
wych inwestycji, jak i podejmowania działań moder-
nizacyjnych, spełnienie określonych wymagań bez-
pieczeństwa wymuszane jest – i kontrolowane – już 
na etapie projektowania, a następnie realizacji (ko-
nieczność dokonania stosownych odbiorów i uzyska-
nia pozwoleń na użytkowanie). 

Natomiast warto wspomnieć, że niejednokrotnie 
na sferę zarządzania bezpieczeństwem negatywny 
wpływ wywierają zmiany właściciela zakładu (wów-
czas dotychczasowe procedury bezpieczeństwa 
przestają – w niektórych przypadkach – funkcjono-
wać w sposób w pełni poprawny).

Podstawowe przyczyny stwierdzanych przez in-
spektorów PIP nieprawidłowości to:
– niepełna znajomość zasad bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz przepisów prawa, w tym m.in. 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa;

– brak staranności przy wypełnianiu obowiązków 
przez niektórych pracodawców i ich niechęć do 
wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie bez-
pieczeństwa (uważają oni, że skoro konkretna 
instalacja została dopuszczona do eksploatacji 
i jest pod stałą kontrolą organów nadzoru, np. 
UDT, to prowadzący zwolniony jest z obowiązku 
dostosowywania jej do nowoczesnych standar-
dów bezpieczeństwa);

– nienależyte wywiązywanie się służby bhp z powie-
rzonych jej zadań oraz brak właściwego nadzoru 
ze strony pracodawców i kadry zarządzającej;

– złudne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w za-
kładach, w których nie doszło dotychczas do 
awarii.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
 sfinalizowania, trwających już ponad dwa lata, 

prac nad rozporządzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moż-
liwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej; 

 wznowienia zawieszonych bezterminowo – prac 
nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gos-
podarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, 
napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych 
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięż-
ne służące do transportu ropy naftowej i produk-
tów naftowych i ich usytuowanie; 

 podjęcia prac legislacyjnych w celu doprecyzowa-
nia lub zmiany art. 248 ust. 2a, pkt 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
który wyłącza substancje magazynowane poza 
zakładem z obliczeń decydujących o zaliczeniu 
go do grupy zakładów zwiększonego lub dużego 
ryzyka i tym samym zmniejsza obowiązki spoczy-
wające na prowadzących ten zakład („miejsce 
poza zakładem” oznacza często teren położony 
w bezpośrednim jego sąsiedztwie, np. równolegle 
do ogrodzenia lub tuż za bramą);

 przygotowania materiałów promocyjnych doty-
czących szacowania ryzyka związanego z moż-
liwością powstania wybuchu i sporządzania do-
kumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
wybuchem, a także podjęcia akcji informacyjnej 
– nie tylko w zakładach sevesowskich, ale również 
w niesevesowskich oraz wśród okolicznej ludno-
ści – służącej popularyzacji wiedzy o możliwości 
powstania poważnej awarii przemysłowej i sposo-
bach przeciwdziałania jej skutkom.

15.  Kontrole przestrzegania przepisów
ustawy o produktach biobójczych

Skontrolowano 291 zakładów stosujących pro-
dukty biobójcze. Były wśród nich zakłady opieki 
zdrowotnej, przemysłu spożywczego, gospodarki ko-
munalnej, stolarki budowlanej, ośrodki sportu i re-
kreacji, hotele, archiwa, laboratoria, firmy sprzątające, 
zakłady produkcji rolnej, przemysłu drzewnego. Pro-
dukty biobójcze stosowano głównie do dezynfekcji 
urządzeń, sprzętów i pomieszczeń, w procesach de-
zynfekcji i uzdatniania wody oraz do zabezpieczenia 
materiałów przed mikroorganizmami. W kontrolowa-

nych zakładach pracę z zastosowaniem produktów 

biobójczych wykonywało ponad 8,4 tys. osób.
Sprawdzono ok. 900 opakowań jednostkowych pro-

duktów zawierających czynne substancje biobójcze. 
Podobnie jak w roku poprzednim, prawie wszystkie 
produkty poddane kontroli (99%) posiadały orygi-
nalne i szczelne opakowania jednostkowe, co świad-
czy o dbałości o minimalizację zagrożeń związa-
nych z ewentualnym niezamierzonym narażeniem 
pracujących na substancje niebezpieczne. W 97% 
przypadków oznakowanie opakowań nie zawierało 
też wprowadzających w błąd określeń „nietoksycz-
ny”, „nieszkodliwy”. Należy zaznaczyć, że w porów-
naniu z rokiem poprzednim wyraźnej poprawie uległa
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jakość informacji zamieszczanych na etykietach pro-

duktów. Wiązało się to w dużej mierze z większą 

dbałością pracodawców o odbiór od producentów, im-

porterów i dystrybutorów – właściwie oznakowanych 

opakowań. Niemniej, inspektorzy stwierdzili w tym za-
kresie szereg nieprawidłowości polegających naj-
częściej na niezamieszczaniu na etykietach numeru 
pozwolenia, pozwolenia tymczasowego lub numeru 
wpisu do rejestru produktów (17% opakowań; 22%
w 2007 r.), a także na braku informacji o czasie 
wentylowania pomieszczeń poddanych zabiegowi 
produktem (16%; 36% w roku 2007) oraz o środ-
kach ostrożności podczas wykonywania zabiegu, 
przechowywania i transportu (11%; 23% w roku 
2007). W odniesieniu do 12% opakowań stwierdzo-
no brak informacji dot. odpowiedniego czyszcze-
nia sprzętu służącego wykonywaniu zabiegów (31% 

w roku 2007). Ponadto na 10% opakowań brakowało 
informacji nt. bezpośrednich i pośrednich ubocznych 
skutków stosowania preparatów oraz wskazówek od-
nośnie udzielania pierwszej pomocy w razie zatrucia 
lub uczulenia.

Kontrolą objęto również zagadnienia związane
z bezpieczeństwem wykonywania prac podczas sto-
sowania produktów biobójczych. Jak ustalili inspek-
torzy, w wielu firmach nie przekazano zatrudnionym 
dostatecznych informacji na temat zagrożeń wystę-
pujących przy wykonywaniu ww. prac. Prawie połowa 
kontrolowanych zakładów (48%; w 2007 r. – 45%) nie 
opracowała i nie udostępniła do stałego korzystania 
– instrukcji postępowania z produktami biobójczymi 

sklasyfikowanymi jako niebezpieczne i stosowanymi 
w procesach pracy. Aktualnych kart charakterystyki 
dla 143 produktów biobójczych, sklasyfikowanych 

Wykres 50. Produkty biobójcze – naruszenia przepisów

informacja na temat środków ostrożności
w czasie wykonywania zabiegu, przechowywania i transportu

informacja o czyszczeniu sprzętu służącego
do wykonywania zabiegów

informacja na temat czasu wentylacji pomieszczeń
poddanych zabiegowi produktem biobójczym

informacja na temat numeru pozwolenia, pozwolenia 
tymczasowego albo wpisu do rejestru

% opakowań,  których dotyczyły nieprawidłowości

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

karty charakterystyki

instrukcje postępowania z produktami biobójczymi 
sklasyfikowanymi jako niebezpieczne

   % zakładów, w których naruszono przepisy   0     10      20     30      40     50 

   2008         2007

Źródło: dane PIP.



V.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

111

jako niebezpieczne, nie posiadało aż 28% zakładów 
(niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w tym 
zakresie odnotowano poprawę w stosunku do roku 
poprzedniego – wówczas nieprawidłowość dotyczyła 
35% zakładów).

Takiemu podejściu towarzyszyło bagatelizowanie 
działań, jakie powinny być podjęte w celu ochrony 
osób pracujących w narażeniu na produkty biobój-
cze. Mimo pewnej poprawy, nadal w dość dużej gru-
pie zakładów (21%; w 2007 r. – 26%) nie przydzielano 
pracownikom odpowiednich (zalecanych w kartach 
charakterystyki) środków ochrony indywidualnej (naj-
więcej uchybień odnotowano w odniesieniu do środ-
ków ochrony oczu i rąk). W 15% zakładów nie prze-
strzegano przepisów dotyczących odzieży i obuwia 
roboczego chroniącego pracujących przed kontak-
tem z produktami biobójczymi. Brak dostatecznej 
wiedzy o szkodliwym wpływie na zdrowie preparatów 
biobójczych znajdował swoje odzwierciedlenie rów-
nież w zaniedbaniach w organizacji pracy.

Kontrolowani pracodawcy często tłumaczyli zaist-
niałe w ich zakładach nieprawidłowości brakiem środ-
ków finansowych. Niejednokrotnie też podkreślali 
swoje przekonanie o braku konieczności zapewnie-
nia kart charakterystyki oraz instrukcji bhp dla produk-
tów biobójczych stosowanych w małych ilościach i w 
postaciach rozcieńczonych, jak też będących w po-
wszechnym użyciu w gospodarstwach domowych.

W ocenie inspektorów pracy wśród przyczyn 

stwierdzonych nieprawidłowości należy wymienić 
przede wszystkim:
– brak dostatecznej wiedzy o szkodliwym wpływie 

na zdrowie człowieka preparatów biobójczych, ku-
mulacji substancji czynnych w organizmie ludz-
kim, a także o efektach łącznego narażenia;

– nieznajomość przepisów regulujących zagadnie-
nia dotyczące substancji i preparatów chemicz-
nych, w tym produktów biobójczych; 

– nieprzywiązywanie wagi do informacji zawartych 
w kartach charakterystyki oraz umieszczonych na 
opakowaniach produktów biobójczych;

– przeświadczenie o braku różnic jakościowych
i ochronnych w przypadku dostępnych na rynku 
różnych środków ochrony indywidualnej w ramach
danej grupy;

– niewywiązywanie się producentów, importerów 
i dystrybutorów – z obowiązków określonych
w ustawie o produktach biobójczych, w tym wpro-
wadzanie do obrotu produktu biobójczego bez 
wymaganego pozwolenia na obrót oraz nieza-
pewnienie właściwego oznakowania opakowań.
W ramach działań prewencyjnych, inspektorzy PIP

powiadamiali właściwe organa o stwierdzonych nie-
prawidłowościach. Pisma skierowano w szczególno-
ści do:
– Państwowej Inspekcji Sanitarnej (85 pism infor-

mujących m.in. o niewłaściwym oznakowaniu 
opakowań produktów biobójczych); 

– Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych
(17 pism informujących m.in. o braku pozwole-
nia na obrót produktem biobójczym oraz nie-
umieszczaniu przez producentów i importerów 
wymaganych informacji na opakowaniach); 

– Państwowej Inspekcji Handlowej (7 pism infor-
mujących m.in. o niewłaściwym oznakowaniu opa-
kowań produktów biobójczych będących w obro-
cie konsumenckim); 

– Inspekcji Ochrony Środowiska (pismo informują-
ce o zagrożeniu wyciekiem środka biobójczego 
do kanalizacji ściekowej);

Zorganizowano także (na terenie działania Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Opolu) seminarium
dla służb bhp, podczas którego omówiono zagad-
nienia związane z bezpieczeństwem przy stosowaniu 
produktów biobójczych. 

Wyniki i efekty dotychczasowych działań PIP po-
zwalają na sformułowanie następujących wniosków:
 prowadzenie dalszych kontroli u pracodawców 

stosujących produkty biobójcze, z ukierunko-
waniem na konkretne branże w celu pełniejszej
oceny zjawiska w jednolitej grupie zakładów 
(sprzyjać to będzie również efektywnej wymianie 
informacji między zakładami danej branży);

 współpraca z innymi uprawnionymi organami
w celu kompleksowego rozwiązywania proble-
mów dot. znakowania opakowań z produktami 
biobójczymi;

 popularyzowanie wiedzy o produktach biobój-
czych, np. przez opracowanie publikacji o cha-
rakterze informacyjnym adresowanej do praco-
dawców stosujących niebezpieczne substancje 
i preparaty chemiczne zarejestrowane jako pro-
dukty biobójcze.

16.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
przy produkcji chemii budowlanej

Skontrolowano 275 zakładów zajmujących się 
produkcją chemii budowlanej. Wśród nich było 
21 zakładów, w których produkowano substancje 
chemiczne lub wyroby z zamierzonym uwolnieniem 
substancji chemicznych, co zaliczało je do kategorii 
producenta w rozumieniu przepisów rozporządze-
nia REACH. Pozostałe 254 – ze względu na prowa-
dzone procesy technologiczne i stosowanie substan-
cji w ich postaci własnej lub jako składnika preparatu 
– kwalifikowały się do kategorii dalszych użytkow-
ników w myśl rozporządzenia REACH. W kontro-
lowanych zakładach pracę w kontakcie z chemika-
liami wykonywało ponad 7,7 tys. osób, w tym 801 
kobiet.


